Bombers de Barcelona convoca el 2n Concurs de Fotografia de Bombers de Barcelona, sota el
títol ‘Els Bombers i la ciutat’.
Al igual que en l’anterior edició, la Secció de Fotografia i Viatges de la Agrupació Cultural i
Esportiva (A.C.E.) juntament amb Casanova Foto en seran els responsables de l'organització i de la
realització del concurs.
El concurs està patrocinat per Fujifilm, i compta amb l’Ajuntament de Barcelona, Grupo Zeta,
Aclam Foto i el laboratori EGM com a col·laboradors.
La primera edició del concurs va ser un èxit, amb més de 330 fotografies presentades. En aquesta
ocasió, s’ha allargat el termini de presentació de fotografies i s’ha incrementat la comunicació, per
tal d’aconseguir millorar encara més la convocatòria, consolidant el concurs com una cita
imprescindible a l’agenda fotogràfica i cultural de la ciutat.
L’objectiu del concurs és obrir Bombers de Barcelona a la ciutadania, així com aconseguir imatges
de qualitat relacionades amb el dia a dia i els serveis de Bombers de Barcelona, per tal
d’augmentar l’arxiu i continuar amb el llegat històric del cos.
El concurs està obert a tots els ciutadans i ciutadanes de qualsevol edat, que podran presentar
qualsevol imatge original i no publicada ni premiada anteriorment, fins a un màxim de tres per
participant. Les fotografies hauran de reflexar com veu la gent als Bombers de Barcelona: el seu
dia a dia, els vehicles i instal·lacions o els seus serveis a la ciutat.
La presentació de les imatges es realitzarà a través d’un formulari accessible a la pàgina web
www.casanovafoto.com/concursbombers. En aquesta mateixa pàgina es poden consultar les
bases completes del concurs.
Hi hauran tres imatges guanyadores i dos accèssits, que seran escollides per un jurat constituït
per representants del cos de Bombers, de Casanova Foto i de les empreses patrocinadores.
Els premis seran una càmera Fujifilm X-T1 amb un objectiu XF 18-55 mm per a la fotografia
guanyadora, una Fujifilm X-T10 amb objectiu XC16-50mm per a la segona classificada, un val de
300€ per bescanviar per material a Casanova Foto per a la tercera classificada i un val de 100€ per
bescanviar per material a Casanova Foto per cadascun dels dos accèssits. Els premis podran ser
declarats deserts pel Jurat.
El termini de recepció de fotografies serà del 1 de novembre de 2016 al 5 de febrer de 2017. El
guanyadors es faran públics el 8 de març de 2017, dia de Sant Joan de Déu, patró dels Bombers, a
l’acte d’inauguració de l’exposició que es farà amb les imatges guanyadores i seleccionades
d’entre les participants al concurs.
Si esteu interessats en tenir més informació, us convidem a la presentació oficial del concurs que
tindrà lloc el proper dimarts 13 de desembre a les 10.00h a la botiga de Casanova Foto en Ronda
Universitat, 35 de Barcelona. Estaran presents Manel Pardo, Director de Bombers de Barcelona,
Xavier Vicient, bomber i President de la secció de fotografia de la A.C.E., Eduard Casanova,
Director General de Casanova Foto, i Irene Alemany, Directora de la divisió Electronic Imaging de
Fujifilm, així com representants de les empreses col·laboradores.

Més informació:
Xavier Vicient – Bombers de Barcelona - JVICIENTG@bcn.cat
María José Palacios – Casanova Foto - mjpalacios@casanovafoto.com

